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Statenvoorstel 25/21 – Perspectiefnota 2022
Brabant Masters

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 23 april 2021

Constaterende dat:
 Mensen gelukkig worden van het “wij”- gevoel, waarbij opgemerkt wordt dat “het gevoel 

Brabander te zijn” dit geluksgevoel versterkt;
 Mensen enthousiast zijn over televisieprogramma’s zoals Heel Holland Bakt en Lego Masters;
 Door de Lock downs het afgelopen jaar mensen hun hobby binnenshuis hebben opgepakt, 

dan wel een nieuwe liefhebberij hebben gevonden;
 Brabanders in zijn voor een feestje;

Overwegende dat:
 Het Provinciehuis op 12 november 1971 door Koningin Juliana officieel is geopend;
 Het opvallende gebouw komend najaar haar 50-jarig bestaan mag vieren; 
 Het ontwerp voor een nieuw Provinciehuis in Noord-Brabant in 1952 via een besloten 

prijsvraag is uitgeschreven;
 De bouw door architect Maaskant betiteld wordt als ‘markant’ en geen eenvoudig ontwerp 

is;
 Brabant meerdere iconische gebouwen heeft in haar skyline;
 Brabant branding het Brabantse karakter uitdraagt;
 Door de corona beperkende maatregelen de kans klein is dat het 50-jarig bestaan met 

Brabantse genodigden groots gevierd kan worden in november;
 Een alternatief om dit feestelijke moment te vieren een meerwaarde in deze tijd kan zijn;

Verzoeken Gedeputeerde Staten:
 Met een voorstel te komen alle Brabanders via de media en social media op te roepen om 

een eigen creatie van het Provinciehuis of van een ander iconisch gebouw in Brabant te 
maken, bijvoorbeeld van Legoblokjes, virtueel via Mindcraft of anderszins, en het resultaat 
digitaal op te sturen naar de verantwoordelijke afdeling binnen ons provinciehuis;

 Dit voorstel te voorzien van een wedstrijdelement;   
 De organisatie te regelen dat via een jury, bijv. bestaande uit Statenleden, een winnaar 

gekozen wordt en dat hij/zij uit handen van een jurylid een mooi Brabants souvenir als prijs 
uitgereikt krijgt.

En gaan over tot de orde van de dag. 

VVD
Suzanne Otters-Bruijnen


